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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Školní rok je za námi a před námi čas prázdnin a dovolených. Přejeme Vám mnoho slunečných dnů, příjemný
odpočinek, ať už letní dny strávíte kdekoliv a příjemné počtení letních čísel našeho zpravodaje.
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY

Vážení občané Jiren a Nových Jiren,
v dubnovém čísle Jirenského zpravodaje vyšla inzerce
OBEC OBČANŮM. Inzerující společnost Terra GROUP má
velice podobné webové stránky jako Obec Jirny, ta však
nemá s touto ﬁrmou nic společného. Firma na obci regulérně nahlásila, že její pracovník bude navštěvovat Vaše
domácnosti a nabídne Vám možnost slev na elektřině
a plynu. To, jak se rozhodnete a zda podepíšete přihlášku
či novou smlouvu, záleží pouze na Vás.
Obec Jirny s ﬁrmou žádnou smlouvu o novém dodavateli
energií nepodepsala a zůstává nadále u svého dodavatele.
Stanislav Skořepa, starosta obce

ČINNOST OBCE ZA UPLYNULÝ MĚSÍC

k trvalému pobytu.
Ověření podpisu, výpisy z CzechPointu, výdej pytlů na tříděný
odpad a jiné služby tak pro Vás budou nyní dostupnější, a to bez
nutnosti návštěvy v prvním patře.
Těšíme se na Vás a věříme, že vylepšení služeb proběhne k plné
spokojenosti všech stran.
Obecní úřad Jirny

Uzavření polní cesty mezi částmi obce Jirny
a Nové Jirny

Na základě četných dotazů občanů a současně z důvodu zachování klidové zóny pro možnost volného pohybu osob, byly uzavřeny zákazem vjezdu obě polní cesty spojující Jirny a Nové
Jirny. Cesty byly původně určeny pro cyklisty a procházky občanů a byl předpokládán pouze občasný průjezd automobilů z důvodu zkrácení si trasy mezi oběma obcemi.

V měsíci červnu obecní úřad zajistil a provedl následující práce,
dle schváleného rozpočtu obce s tím, že peníze se šetří pro zahájení výstavby nové základní školy.

 Příprava na změnu systému svozu skla – výměna zelených
pytlů za plastové popelnice, zakoupení nádob na sklo do míst,
kde nelze zajistit svoz jednotlivých nádob – viladomy Nové
Jirny, lokalita Na Výsluní, chatová oblast v Nových Jirnech
 Sekání trávy + údržba hřbitova + úprava a zametání veřejného prostranství
 Jednání s architekty ohledně nového územního plánu obce
 Přípravné práce na výběrové řízení na novou školu
 Jednání s policií
 měření rychlosti,
 průjezd kamionů,
 parkování vozidel v místech, kde blokují průjezdnost –
chatová oblast
Zastupitelé obce Jirny

OSTATNÍ INFORMACE

Rozšíření služeb Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, od 10. července 2017 jsme rozšířili služby v přízemí budovy Obecního
úřadu, naproti poště (bývalá ordinace MUDr. Kumprechtové). Na
tomto místě nyní vyřídíte veškeré potřebné požadavky, vyjma složitějších a časově náročnějších úkolů jako je např. přihlášení

V době, kdy bylo Středočeským krajem avizováno uzavření
hlavní silnice spojující Jirny a Nové Jirny z důvodu umístění pro-
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vizorního mostku, byly cesty zpevněny z odpadového materiálu,
který zbyl při opravě místních komunikací, protože obec měla
vážnou obavu, že průjezd přes tyto cesty se výrazně znásobí,
ačkoliv byla jasně dána a všem oznámena objízdná trasa, kterou
Středočeský kraj jako vlastník komunikace projednal a navrhl
přes obce Nehvizdy, Horoušany a Horoušánky.
Tak se také stalo a obě polní cesty zaznamenaly velké zvýšení dopravy, což mělo nepříjemný vliv na bydlení v okolních lokalitách.
Obec věřila, že po zprůjezdnění hlavní silnice bude opět polní
cesta používána jen ve výjimečných případech, což se bohužel
nestalo. Řidiči, kteří se naučili touto cestou jezdit, ji začali využívat jako výhradní spojku mezi obcemi a objevili se další stížnosti občanů zejména na rychlost a prašnost. Při občasné kontrole
OÚ se zjistilo, že cesty jsou hojně využívány zejména dopravci
dovážejícími balíkové služby, občany, kteří přijeli do chat na víkendové návštěvy, aut zkracujících si cestu z okolních obcí a dalších vozidel.
Zamezení této dopravy byl hlavní důvod, proč se obec rozhodla
přistoupit k tomuto kroku. V tuto chvíli je na polních cestách
umístěna v obou směrech zákazová značka Zákaz vjezdu všech
vozidel a dodatková tabulka na průjezd vozidel ZOS (zemědělské obchodní společnosti), která obdělává okolní polnosti. Dále
bude instalována dodatková tabulka povolující průjezd cyklistům
a s městskou policií Úvaly je dohodnuto, že mohou na této trase
kontrolovat projíždějící vozidla bez omezení. Průjezd cyklistů je
samozřejmě povolen a současně mohou bez omezení používat
vjezd majitelé nemovitostí, které se nacházejí v zákazové oblasti
a nemají možnost jiného vjezdu.
Doufáme, že tento krok zpříjemní bydlení obyvatelům v okolí polních cest a lidem, kteří cesty používají na procházky s dětmi a výlety na kole.
Za zastupitelstvo obce Jirny Šárka Hanušová

Nepořádek v louce

Vážení spoluobčané!
Už první prázdninový den jsme při běžné kontrole pořádku v obci
objevili toto:

V louce u rybníčků pan správce udělal lavičku a stolek pro posezení a třeba i příjemné posvačení. Ale určitě tím nemyslel, že si z
místa někdo udělá odpadkový koš. Podle typu odpadu usuzujeme,
že se mládež rozhodla oslavit konec školního roku. Jen pozapomněla, že si má odpadky zase odnést.
Ale aby to nebylo všechno, po dalších pár metrech na nás vykouklo toto:

Tak jen doufejme, že už je to všechno a nebudeme muset sbírat
odpadky po nevychované partě omladiny celé 2 měsíce.
Pro všechny, kteří to ještě nepochopili – odpadky patří do popelnice a naše obec má navíc několik typů tříděného odpadu. Ten,
kdo si myslí, že plechovka či plastová láhev patří na zem, by se
měl vrátit do školy, kde se o ekologii učí. Anebo by mu měl někdo
pořádně vyčinit a nechat ho uklízet nepořádek po jiných. Třeba by
to příště neudělal.
Všem slušným spoluobčanům děkujeme a těm neslušným vzkazujeme, ať si příště odhazují odpadky doma, a ne v přírodě, kam
chodí lidé na procházky.
Obecní úřad Jirny

Informace o nové jirenské škole

Přinášíme vám další informace o průběhu činností spojených se
vznikem nové školy v Jirnech. Na začátku roku došlo ke zpracování položkového rozpočtu, který pak na základě konzultací na
příslušných ministerstvech byl rozpočtově rozdělen na 6 oddílů,
což byla změna, kterou si vyžádali právníci a firma, která zastupuje obec v otázce vypsání výběrového řízení. Touto změnou sledujeme převážně možnost v budoucnu se více přizpůsobit podmínkám případných dotačních titulů na výstavby a rekonstrukce
škol. Bohužel ani ministerstvo školství, ani ministerstvo financí
doposud nevypsaly dotační tituly (dle původní informace měly
být vypsány již koncem minulého roku) a díky tomu musíme mít
připraveno více variant, které se budou moci variabilněji přizpůsobit doposud neznámým podmínkám. Na obou ministerstvech
probíhaly v první polovině roku zásadní politické změny, jak jistě
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víte z médií a zastupitelstvo stále doufá, že se situace ustálí a my
se k dotacím dostaneme.
Výhodou však zůstává, že naše obec je finančně připravena započít stavbu z vlastních zdrojů, a tak si můžeme dovolit dál na
projektu pracovat, aniž bychom byli na dotaci závislými a můžeme pružně reagovat na jakoukoliv změnu v dotačním světě.
Jinými slovy obce, které o výstavbě teprve uvažují, se nestihnou
do titulů zařadit a upřednostněna budou školská zařízení, která již
začala s výstavbou a dotací chtějí dále pokračovat. Z toho důvodu
je plánována zatím etapa 1-3 (oddíl 1-4) – (druhý stupeň, vstup,
tělocvičny, zázemí /kotelna, vzduchotechnika, elektro/), parkoviště, vstup. Na tuto etapu obec finančně dosáhne z vlastních
zdrojů s využitím úvěru od ČS a.s. (ČS a.s. podala nejlepší nabídku z bankovních ústavů).
V této fázi je vypsáno výběrové řízení, které dle odborníků probíhá standardní cestou. Skutečnost je však taková, že termín
výběrového řízení se stále prodlužuje. Důvodem je i současná
situace na stavebním trhu. Velké firmy nemají vytížené kapacity
a stále čekají na velké státní zakázky. O stavbu, která se pohybuje
v řádu dvou set milionů korun, mají samozřejmě mimořádný
zájem, a protože je příprava na takové výběrové řízení ze strany
zhotovitelů náročná, někteří oficiálně podávají dotazy, někteří námitky proti podkladům a tím cílí na prodloužení termínu ukončení výběrového řízení. Dotazy a námitky směřují na tvrdost
smlouvy o dílo, způsoby a termíny financování, nesoulad položkových rozpočtů s projektovou dokumentací, hledají zkrátka
i drobnosti jen proto, aby získali čas výběrové řízení řádně zpracovat. Pro představu vás čtenářů odpovědi na námitky a dotazy,
kterých je k dnešnímu dni 38, již zabírají přes 250 stran A4.
Poslední termín ukončení výběrového řízení je stanoven na konec
července a jsme ujišťováni profesionály, že stejně jako např.
povolení výstavby rodinného domu, tak i výběrová řízení jsou poslední dobou pod takovým tlakem formalit, že „nejsme jediní“
a jestli se situace nezlepší ze strany vlády a EU, nebude již brzy
stavět nikdo…(myšleno nadneseně).
V případě, že by se termín konec července povedl a nikdo další
nevznesl nové námitky, v srpnu by mohl být zveřejněn vítěz a pak
by vše záleželo na případném odvolání některého z neúspěšných
uchazečů. Kdyby se nikdo neodvolal, je stále reálný termín září
2018 pro nástup prvních žáků v provizorním režimu. To nejdůležitější – financování – máme naštěstí pro první etapu zajištěno,

obstrukce ale ovlivnit příliš nemůžeme.
Držme si tedy nadále palce.
Jan Lehečka, předseda stavební komise

Něco málo z autoškoly

Jak si každý všiml v ul. Tovární před zdravotním střediskem je
umístěna nová dopravní cedule zákaz zastavení. Samozřejmě ji
všichni nedodržují, tak jak se má, tak proto tu máme pro Vás její
vysvětlení :
ZÁKAZ STÁNÍ

jednu výseč kruhu.

ZÁKAZ ZASTAVENÍ

Tato značka znamená, že se v příslušném prostoru může zastavit pouze po
nezbytně dlouhou dobu (např. naložení a
vyložení nákladu). Při stáním delším,
než je nezbytně dlouhá doba, je porušován dopravní předpis. Tuto značku si
jednoduše zapamatujete podle slabik ve
slově stání. Každá slabika znamená
Tato značka znamená, že v příslušném
prostoru se nesmí zastavit ani po nezbytně dlouho dobu. Tuto značku si jednoduše zapamatujete podle slabik ve
slově zastavení. Každá slabika znamená
jednu výseč kruhu.

SHRNUTÍ
Značka zákaz stání znamená, že v příslušném prostoru můžete stát
po nezbytně dlouho dobu, ne déle. Nezbytně dlouhou dobou může
být například doba potřebná pro vyložení nebo naložení nákladu.
Značka zákaz zastavení pak zakazuje stání v příslušném prostoru
úplně.
Prosíme občany, aby se uvedeným značením řídili.
Děkujeme

Zdroj:http://toprozdily.cz/rozdil-mezi-zakazem-stani-a-zastaveni/, ze dne 3.7.2017

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

napsali jste nám
TJ Sokol Jirny

Milí spoluobčané, na základě mnoha dezinformací, které se objevovaly ve zpravodaji a současně kolovaly po sociálních sítích, se
členové TJ Sokol Jirny, z. s. rozhodli uvést informace na pravou míru a objasnit minulou i současnou situaci sokolovny. V případě,
že kdokoli bude chtít o našich rozhodnutích diskutovat nebo se jen zeptat na náš pohled, uvítáme osobní komunikaci na našich pravidelných schůzkách. Do komunikace přes sociální sítě se odmítáme zapojovat. Pokud vás osud spolku zajímá, podívejte se na naše
webové stránky, kde naleznete veškeré potřebné informace. www.sokoljirny.cz. Chtěli bychom poděkovat všem spoluobčanům,
kteří při nás i nadále stojí a rozhodli se nás podporovat i v budoucnu!
Výbor TJ Sokol Jirny, z. s.
Vyjádření redakce zpravodaje:
Děkujeme členům výboru TJ Sokol Jirny za příspěvek, který zaslali na adresu redakce a který otiskujeme v plném znění tak, jak
byl zaslán.
Dovolujeme si však reagovat na znění textu, protože se nás týká.

Žádáme TJ Sokol Jirny, z. s., aby přesně definoval slovo dezinformace, které se objevovaly ve zpravodaji, aby se k nim zpravodaj mohl v příštím čísle konkrétně vyjádřit. Zpravodaj všechna
vaše tvrzení a odpovědi na ně uveřejní bez jakékoliv úpravy,
stejně jako to dělá u všech zaslaných příspěvků.
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Občanům musíme sdělit, že Jirenský zpravodaj ctí nestrannost a objektivitu a žádné dezinformace vědomě nevydává.
Všechny zveřejněné informace byly redakci zpravodaje doloženy zápisy z jednání a tato fakta si může na obecním úřadě
vyžádat a přečíst kterýkoliv občan.
O TJ Sokol Jirny, z.s. byly v minulosti uvedeny v Jirenském zpravodaji následující články:

 Srpen 2016 – str. 3 – informace o prodeji sokolovny v Jirnech

 Září 2016 – str. 5-7 – směna parku u nákupního střediska
a prodej budovy sokolovny v Jirnech

 Únor 2017 – str.2-3 – členská schůze TJ Sokol Jirny

Žádné jiné články o TJ Sokol Jirny, z.s. nebyly v poslední době ve
Zpravodaji uvedeny a články výše jmenované psali výhradně zastupitelé obce či starosta na základě skutečných podkladů.

Současně musíme občanům sdělit, že články na internetu nebo
sociálních sítích nejsou a nikdy nebyly zdrojem informací
pro Jirenský zpravodaj ani komunikačním médiem, které

základní škola
Červen v jirenské škole byl ve znamení výletů, ozdravných pobytů a sportovních aktivit…
Obecní úřad letos přispěl finanční částkou čtvrtým a pátým ročníkům na sportovní aktivity, a tak jsme my, čtvrťáci, mohli vyjet
na třídenní výlet na Slapy a sportovní den do Čelákovic. Děti si
bazén, bowling a sálovou kopanou maximálně užily a zde jsou
ukázky z jejich slohových prací.
Kuba: Byl to moc dobrý den.
Dan: Hrál jsem bowling poprvé a vyhrál jsem, skóre 102 bodů.
Moc se mi tam líbilo.
Kuba F.: Bylo to super. Děkujeme paní učitelce a panu starostovi.
Emma: Bylo to super!!! Určitě bych to chtěla zopakovat, a hlavně
i s tím bazénem, protože jsem si to moc užila, bylo to s kamarádkami ještě lepší, než jsem čekala.
Takže ještě jednou, děkujeme, pane starosto!

by tento časopis používal.

Pokud má TJ Sokol Jirny, z.s. problém s těmito médii, nemůže jej
spojovat s činností Zpravodaje.
Vydavatelem obecního zpravodaje je Obecní úřad Jirny a ten má
zřízeny facebookové stránky obce, které slouží pouze pro rychlejší informovanost občanů a k tomuto účelu byly založeny. Nikdy
však na nich nebyly zmiňovány jakékoliv články týkající se TJ
Sokol Jirny, z.s. Sám Jirenský zpravodaj žádné takové stránky
nemá, nikdy neměl a internetová média nevyužívá.

Aby se zamezilo případným dezinformacím bylo by vhodné, aby
TJ Sokol Jirny, z.s. veřejně objasnil prostřednictvím tohoto Zpravodaje minulou i současnou situaci ohledně sokolovny a uvedl
informace na pravou míru.
Zpravodaj dává prostor všem a žádné články nepřepisuje ani neupravuje!
Děkujeme a budeme čekat na konkrétní upřesnění, viz. text výše,
abychom mohli občany správně informovat.
Redakce

str. 6
První červnový týden nás čekal třídenní výjezd do přírody, a to
přímo ke břehu Slapské přehrady, kde jsme byli ubytováni. Tři
dny byly plné aktivit a nikdo se nestihl ani chvilinku nudit. Okolí
skýtalo množství aktivit - sportovali jsme, plnili různé zajímavé
úkoly, tvořili jsme, učili se umět vázat uzly a Morseovu abecedu
či jsme pluli parníkem až k vodnímu dílu Slapy. Nevynechali jsme
ani koupání v přehradě, stavění z písku na břehu a vyzkoušeli
jsme si mnoho „retro“ her - mikádo, skákání přes gumu, blechy,
kuličky atd. Za odměnu nás poslední večer čekal taneční večer se
soutěžemi, na kterém byla tak výtečná atmosféra, že se v rytmu

hitů vlnili i ti největší odpůrci tance.
Závěrečnou třešničkou na dortu byla návštěva aquaparku na pražském Barrandově, kde jsme strávili hodinu plnou zábavy v toboganech, bazénu i divoké řece. Všichni jsme si výlet moc užili
a byli jsme rádi, že jsme se vrátili v pořádku zpět k rodičům doma je přece doma :-)
O dalších outdoorových aktivitách páťáků si budete moci přečíst
v srpnovém Jirenském zpravodaji.
Prázdninové služby jsou každé pondělí od 10 do 12 hodin
v budově Brandýská 45.

SBÍRKA, KTERÁ NIC NESTOJÍ

Vážení rodiče, přátelé školy a děti, naše škola se opakovaně společně s vámi zapojuje
do sbírkových akcí. Již od roku 2015 pořádáme sbírku plastových víček od PET lahví
na pomoc pro kamaráda Tondu z Čelákovic. Nedávno nám Tonda napsal a my víme, že
nesbíráme zbytečně!

NAŠE ŠKOLA CELKEM
NASBÍRALA
ZA II. POLOLETÍ
7 581 KG STARÉHO PAPÍRU.

Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme!!
Sběr starého papíru končí, v příštím
školním roce budete včas informováni.
Děkujeme rodinám Kašparových
a Závorkových za pomoc, vstřícnost
a ochotu.

„Za příspěvek od vás jsem si mohl pořídit trenažer na posílení rukou, který mi velmi
pomáhá.“
Děkujeme, ŽE SBÍRÁTE S NÁMI.
Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka ZŠ

str. 7
spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

V červnu jsme se zúčastnili jen jedné soutěže Podlipanské ligy,
a to v Ovčárech u Kolína. I přes ošklivé počasí naše starší družstvo vybojovalo 8.místo.
1. července jsme se zúčastnili posledních závodů před prázdninami. Z Horních Měcholup jsme si přivezli opět 8. místo.

DĚTSKÝ DEN

Jako už každý rok i letos náš sbor dobrovolných hasičů uspořádal
pro děti dětský den. V sobotu 10. června se na louce už od rána
začaly připravovat soutěžní disciplíny, nafukovací skákací hrady,
přijížděla hasičská technika z okolních sborů , tentokrát přijel
i popelářský vůz od firmy AVE, Pohotovostní motorizovaná jed-

10. června jsme pořádali nás tradiční dětský den, kde naši hasiči
předvedli ukázku požárního útoku, ti mladší, konkrétně chlapci,
ukázku zásahu s našim hasičským autíčkem, a děvčata záchranu
a první pomoc medvědího pacienta.
Vedoucí mládeže
Kristýna Vančurová

notka Policie České republiky, Městská Policie Úvaly a zástupci
Veterán Car clubu z Nových Jiren se svými vojenskými auty.
Během zábavného odpoledne mohli návštěvníci shlédnout ukázky
z činnosti mladých hasičů obou družstev, mladších i starších žáků.
Svou ukázku z činnosti nám předvedla také jednotka PMJ PČR -
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dopadení a zadržení pachatele v ujíždějícím autě. Děti i jejich rodiče si se zájmem prohlíželi používané zbraně a vybavení. Městská Policie měla pro děti připravené i malé dárky s bezpečnostními prvky, které se dětem moc líbily.
Celé odpoledne si děti určitě moc užily. Díky našim sponzorům
bylo pro děti připraveno spousta sladkostí u soutěžních disciplín,
osvěžující melouny, u stánku s občerstvením stály děti frontu na
vynikající langoše a bramboráky. Nejvíce se všichni těšili na pěnu,

VETERÁN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

Nezapomínáme na ty, kteří za nás padli ve 2. světové válce.
[VCC’s press news - JP] Předposlední květnový víkend pořádali
členové našeho Veteran Car Clubu setkání pro spřátelené kluby
v kempu Cholín na Slapské přehradě. Kromě přátelského pose-

ve které se pěkně vydováděli a najednou bylo i po barevných vlasech. Poděkováním nám byly krásné úsměvy na dětských tvářích
a spokojenost rodičů.
Chtěla bych tímto moc poděkovat všem sponzorům, kteří nás
každý rok podporují a také členům, kteří se vždy aktivně zapojí do
příprav celého dne.
za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová
zení doplněného vepřovými hody a živou hudbou, jsme uspořádali spanilou jízdou. Jejím hlavním úkolem bylo uctění památky
desíti příslušníků 490. skupiny bombardérů 8. letecké armády
USA AF, kteří byli sestřeleni.
Necelých 30 účastníků se 6 jeepy a 2 nákladními auty GMS,
v barvách US army, vyjelo okružní jízdou v okolí Sedlčan k Pomníku posádce amerického bombardéru B - 17 G 43 – 38701.
Místo připomíná událost, která se odehrála pár dní před koncem
2. světové války dne 19. 4. 1945. Toho dne do středu Čech směřovalo od západních hranic kompaktní uskupení amerických bombardérů, čítající téměř dvě stovky strojů B 17G, známých jako
létající pevnosti, které měly za cíl bombardovat vybraná místa
v Protektorátu Čechy a Morava. Během letu se bombardéry dostaly do těžké soustředěné palby německých protiletadlových děl.
Současně byly napadány německými stíhači z Luftwafe na prou[wiki]: Boeing B-17 Flying Fortress byl americký čtyřmotorový dálkový bombardovací letoun, který byl používán za druhé světové války. Měl 10 členů posádky
a byl znám pod jménem „Létající pevnost“.

pokračování na
str. 10
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dových letadlech typu Messerschmitt. Při přeletu jižního okraje cvičiště SS někde v prostoru mezi Sedlčany a Olbramovicemi byl v průběhu letu zasažen střelami jedné z německých stíhaček americký
těžký bombardér B-17G s imatrikulačním číslem 43-38701 s desetičlennou posádkou na palubě. Letoun byl zasažen do palivových
nádrží a do pumovnice. Letadlo se zřejmě dostalo do „vývrtky“, což
byl kritický moment, kdy už se vlivem odstředivé síly nedalo letadlo
opustit. Z hořícího stroje se před jeho explozí podařilo vyskočit
pouze 3 členům posádky. Tyto letci přistáli na padácích asi kilometr
východně od trosek jejich letounu. Všichni byli ihned po dopadu zajati příslušníky SS a krátce nato transportováni na velitelství cvičiště
SS na Konopišti.
Druhá část posádky bombardéru už neměla čas opustit palubu letadla. Následovala obrovská detonace a stroj vybuchl ve vzduchu.
Tři mrtvá těla letců, silně ohořelých, ležela v troskách přední části
trupu s kabinou. Jednalo se patrně o oba piloty a navigátora. Dále na
severozápad odtud dopadla zadní část trupu. V troskách bylo nalezeno tělo zadního střelce. Další mrtvé tělo letce bylo nalezeno na
okraji lesa a poslední dvě těla letců z této posádky ležela u potoka na
louce. Ostatky posádky bombardéru B - 17 sestřeleného u Hradišťka,
byly dočasně pohřbeny na hřbitově v Sedlčanech a v roce 1948 exhumovány a odvezeny vojáky USA na vojenský hřbitov v Neuville
v Belgii. Tři výše zmíněné členy posádky, kteří opustili letoun těsně
před výbuchem, čekal krutý osud, se kterým se setkali při výslechu
na velitelství jednotek SS na Konopišti. Zajatci byli dle některých
svědků biti a ještě téhož večera kolem 22. hodiny narychlo zřízenou
popravčí četou sestavenou z příslušníků strážní čety popraveni ranou
do týla. Potom těla mrtvých letců sami esesáci naložili na přistavený
valník a odvezli je na louku poblíž Váňova statku a zde je tajně pohřbili do hromadného hrobu a ten zamaskovali hromadou kompostu.
Po válce byl hrob objeven. V jámě bylo nalezeno celkem 8 těl. Ostatky všech zde popravených letců po následné exhumaci putovaly
také do Belgie na vojenský hřbitov Neuville.
Pomník
posádce
bombardéru leží asi
100 m od okraje lesa, 500 m východně
od obce Hradišťko
na místě dopadu kabiny letadla. Zde
jsme položili kytici
a za zvuků české
americké hymny uctili památku letců
a připomněli si utrpení a nasazení vojáků ve 2. světové
válce, které se již
nesmí opakovat.
Krásná příroda v okolí rozhodně stojí za
vycházku, a pokud
byste hledali v lese
skrytý památník, přidáváme souřadnice [N49°40´28.96´´; E 14°28´01.45´´].
Všechny informace z našeho Veteran car clubu Nové Jirny, stejně
jako tuto, si můžete přečíst na našich webových stránkách:
http://vccnovejirny.proweb.cz/
Jiří Pacovský
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240 MILES TO FREEDOM

Klub vojenské historické techniky Old
Car Rangers Praha pořádal ve dnech
2.- 4. 6. 2017 akci nazvanou 240 MILES
TO FREEDOM, která mapuje demarkační linii v České republice. Akce je zaměřena na postup a pobyt jednotek US
Army na našem území a je pořádána pod záštitou a s podporou
US Embassy. Po již třetím ročníku má akce 240 MILES TO
FREEDOM vysokou úroveň a sjíždí se na ní účastníci ze všech
koutů Čech. Také několik členů našeho klubu se zúčastnilo této
povedené akce.
Jízda vedla po trase Horní Vltavice – Vimperk – Volyně –
Vacov – Chlaponice – Heřmaň. Sraz účastníků konvoje byl
v Horní Vltavici, kde přenocovali v místním kempu. V dopoledních hodinách vyrazil konvoj do Vimperku. Po pietním aktu
u pamětní desky a následném obědu pokračoval konvoj do
města Volyně. U památníku obětem
války ve Volyni byla položena kytice a poté se konvoj ubytoval na
místní historické plovárně. V sobotu
jízda pokračovala do Vacova, kde
byl konvoj perfektně nasycen v restauraci U svatého Jána a poté pokračoval do obce Chlaponice.
Zde došlo ke slavnostnímu odhalení
nového pomníku. Slavnostního aktu
se zúčastnili starosta obce Drhovle,
účastníci konvoje 240 MILES TO
FREEDOM a v neposlední řadě
COL John Burbank, Army Attaché
z US Embassy. Po slavnostním odhalení pomníku a vysazení „Lip svobody“ bylo krátké občerstvení. Poté
konvoj odjel do obce Heřmaň, kde
byl vřele uvítán paní starostkou
a občany obce. V místním hostinci
proběhlo slavnostní ukončení akce.
Za VCC Nové Jirny Roman Vlastník

OBČANÉ OBCÍ JIRNY A NOVÉ JIRNY

Noc kostelů v Jirnech

V pátek 9. června se v jirenském kostele
sv. Petra a Pavla uskutečnila Noc kostelů.
V podvečer vystoupili žáci Základní umělecké školy Jana Zacha, následovala večerní prohlídka různých zákoutí kostela
a v noci bylo možno v tichosti rozjímat.
Podvečerní vystoupení žáků Základní
umělecké školy Jana Zacha začalo v 17
hodin. Zaznělo dvacet skladeb, jejichž interpretace se dětem opravdu vydařila.
Každý účinkující, jmenovitě Adam
Schmidtmayer – trumpeta 5. ročník, Daniel Pohanka – kytara 5. roč., Laura Věříšová – zobcová flétna 1. roč., Anita Svatošová – zobcová flétna 5. roč., Kristýna
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Bukovská – kytara 2. roč, Kristýna Škorpíková – kytara 3. roč,
Jakub Škorpík – kytara 3. roč, Jan Zlatohlávek – zobcová flétna
5. roč., Alžběta Karkušová – zpěv 3. roč., Barbora Majerová –
zobcová flétna 2. roč., Andrea Říhová – zpěv 2. roč., Adéla Hla-

váčová – zobcová flétna 5. roč., Miroslav Majer
– zpěv 1. roč., Kryštof Věříš – zpěv 1. roč., Laura
Věříšová – zobcová flétna 1. roč., Martina Mlynářová – zobcová flétna 4. roč., Eva Chlebková –
klavír, Adéla a Emma Polomská – zobcová flétna
2. roč. II. stupeň, Barbora Bezdíčková – zobcová
flétna 7. roč., Adéla Mlynářová – zobcová flétna
7. roč., byl odměněn zaslouženým potleskem.

Řádný potlesk získali i přítomní učitelé ZUŠ, p.
uč. MgA. Ladislava Šťastná, p. uč. Marek Janda
a p. uč. Josef Prokop. Na závěr této části ještě p.
uč. Josef Prokop vysvětlil na kůru kostela principy hry na varhany a přítomní žáci ZUŠ obor
piano si mohli, u této mimořádné příležitosti,
i krátce na naše Jirenské varhany zahrát.
Večerní prohlídky kostela a zvonice se ujala Markéta Burdychová, DiS.. Soudě podle ohlasu návštěvníků byla prohlídka lodi kostela, sakristie,
místa za hlavním oltářem, kůru a zvonice zají-
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mavá a poučná. Děti, a mnohdy i dospělí, plnili úkoly a snažili se
odpovídat na různé otázky, například jaká je váha našich zvonů.
Poslední noční část patřila tichu a rozjímání ve spoře osvětleném
interiéru kostela. Kdo přišel od osmé do jedenácté hodiny noční
do kostela, ten mohl spatřit jen lehce osvětlený hlavní oltář a několik svíček na oltářích. V přítmí se tak naskytla jedinečná příle-
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žitost zažít kostel v tajemném rozpoložení.
Celkem se akce zúčastnilo přibližně 150 lidí, mezi nimi místní i
přespolní všech věkových kategorií. Všechny tři etapy se vydařily
ke spokojenosti pořadatelů, návštěvníků i účinkujících. Pořízené
fotografie je možno nalézt na webu http://www.horakovi.eu/NocKostelu2017/.
Ing. Martin Horák
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události a novinky z naší obce
KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017
25. 8.
2. 9.
4. 9.
15. 10.
28. 10.
11. 11.
25. 11.
1. - 3. 12.
4. 12.
15.12.

Soukromá akce – KD
Soukromá akce – KD
Slavnostní zahájení školního roku – vítání žáků 1. a 6. ročníku - KD
Sdružení otevřených srdcí - KD
Soukromá akce - KD
Ples – Ing. Hnízdil - KD
Mikulášská zábava v KD - SDH Nové Jirny + Veterán car club Nové Jirny
Školení SDH Jirny – KD
Sdružení otevřených srdcí
Soukromá akce

Kulturní dům 2018:
20. 1.
10. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.

Ples MS Podlesí Jirny
Ples SDH Šestajovice
Ples Baráčníci
Obecní ples
Ples SDH Nové Jirny

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

informace
Cestovní doklady pro děti

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO
DĚTI?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Pro cestování s dětmi do zahraničí již pátým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní
bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě
potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.
Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč

a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 30
dnů. O vyřízení cestovního pasu
nebo občanského průkazu pro
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dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Současně při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem dražší, je zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu
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NĚMČINA

Chcete si pošprechtit, doučit
či zlepšit Vaše jazykové znalosti
nebo se pocvičit v obchodní němčině?

Zavolejte 602 388 704 -

o prázdninách i ve školním roce

Cena za 60 min. výuky 300-350 Kč
Těším se na Vás
Eva Borková

Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/ osobni-doklady.

Použito od: Mgr. Jana Vildumetzová náměstkyně ministra vnitra pro řízení
sekce veřejné správy

KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

